Velkommen til Helhedsskolen
Jeres barn er nu startet i Helhedsskolen på Tåsingeskolen, som
består af tre moduler: Morgen-SFO, skole og Eftermiddags-SFO.
Denne folder har til formål at præsentere Helhedsskolens tilbud om
Morgen-SFO og Eftermiddags-SFO, som er moduler, I selv skal
vælge til. Vi vil gerne bidrage til, at jeres valg bygger på en solid
viden om, hvad I vælger til eller fra ☺

Helhedsskolen
Helhedsskolen bygger på en vision om at skabe et samlet
helhedstilbud til børnene. Vi vægter hele jeres barns dag – fra tidlig
morgen til sen eftermiddag.
Vi arbejder på, at jeres barn vil opleve sin dag som en samlet
helhed, hvor det føler sig trygt og har det sjovt og udfordrende.
Derfor er der også et tæt samarbejde mellem pædagogerne og
lærerne.

Vores medarbejder- og dagstruktur
Morgen-SFO: Om morgenen mødes jeres barn af de samme to
morgenfriske pædagoger, der sørger for en hyggelig og rar
morgen, hvor der skabes rammer for, at I kan sige ordentligt på
gensyn til jeres børn, og hvor der skabes rum til, at børn vågner på
forskellige tidspunkter. Den ene morgenvagt er også vores faste
køkkenvagt, som serverer eftermiddagsmad, sender børn af sted til
fritidsaktiviteter og forvalter vores pant-brik-system, så hun er en
sammenbindende person i hele huset.
Vi serverer morgenmad fra kl. 6.30-7-30. Vi tilbyder frugt,
havregryn, boller og knækbrød med smør, ost og honning.
Skole: Klokken 8 ringer det ind til skole, og børnene siver ind i
deres klasser. Pædagogerne er også en del af skoledagen. Det kan
være en stor omvæltning for børn at starte i skole, og så er det en

fordel, at de både har lærere og pædagoger omkring sig, som
kender dem godt.
Eftermiddags-SFO: Når skolen slutter, kan barnet gå i
Eftermiddags-SFO. Her tilbyder vi en halv bolle og et stykke frugt
eller grønt, inden børnene kaster sig ud i forskellige aktivitets- og
værkstedstilbud. Der er mulighed for at være aktiv ude eller i
gymnastiksalen, at være kreativ og skabende i værkstedet, at lære
at indgå i sociale konstellationer ved at lege og spille spil. Der
veksles mellem voksenstyrede og selvstyrede aktiviteter, men der
er altid en voksen, der kan give en hjælpende hånd eller et
opmuntrende knus, hvis der er behov for det.
Vi har i løbet af året en række begivenheder, som styrker
fællesskabet. Nogle foregår i samarbejde med skole, og andre
foregår kun i SFO-regi. Vi afholder fx MGP, mini-foldboldcup og
SFO-OL.

Godt at vide
Når man kommer i skole, er der ikke mere et hegn, der omkranser
de fysiske grænser. Vi viser jeres barn, hvor det må opholde sig, og
vi tydeliggør forventningen om, at det respekteres.
Nogle gange vil I også opleve, når I henter jeres barn, at vi ikke
præcist kan svare på, hvor jeres barn nøjagtigt befinder sig. Det
skyldes, at aktive børn bevæger sig frit uden fuldstændigt opsyn,
og arealet er stort. Men der er altid voksne i nærheden, og som
regel har vi også en idé om, hvor jeres barn slår sine folder.

Det med småt – som man skal huske at læse ☺
Pulten: Hver årgang har en pult ved køkkenet, hvor der ligger en krydsliste.
Krydslisten er et vigtig redskab for os til at få et overblik over de børn, vi har i
varetægt. Når I møder om morgenen, skriver I på listen, hvad tid I forventer at hente
jeres barn.
Pædagogerne sætter et halvt kryds ud for barnets navn, når det møder ind i
Eftermiddags-SFO. Når I henter jeres barn, laver I det halve kryds til et helt kryds,
finder en voksen og siger farvel.
På pulten ligger der også en kalender, som anvendes til vigtige beskeder – fx besked
om, at jeres barn hentes af en anden, skal med en hjem at lege eller holder fri.
Der ligger også en telefonliste på pulten. Den skal I selv holde ajour.
I tilfælde af, at der i længere tid er andre end jer selv, der skal passe jeres barn, er
det vigtigt, vi får særskilt information med navn og telefonnummer på den, der passer
jeres barn.
Panttavlen: Hvert barn har deres egen magnetbrik. Når de får fri fra skole, skal de
på tavlerne ved indgangspartiet flytte deres brik over fra ”er gået” til ”er her”. Brikken
kan om eftermiddagen anvendes som pant på tavlen i køkkenet til lån af legetøj,
cykler mm, eller som pant for en aktivitet. Det giver overblik og hjælper jeres barn til
at huske at rydde op.
Sygdom og allergi: Lider dit barn af nogen former for sygdom og allergi, er det
vigtigt, at vi bliver informeret. Har dit barn brug for receptpligtig medicin, skal det
være i original emballage med indlægsseddel og tydelig information om anvendelse.
Medicinen låses inde.
Legetøj og cykel: Jeres barn må gerne – på eget ansvar – medbringe legetøj og
cykel. Husk hjelm! Elektronisk udstyr bliver i tasken i SFO-tid.
Garderobe: Det er vigtigt at have tøj til årstiden, sutsko og et sæt skiftetøj i
garderoben. Vi forventer, at I selv i fællesskab med jeres barn holder garderoben
ajour og ryddelig, så jeres barn kan overskue den, og så vi kan koncentrere os om
kerneopgaven – jeres barn ☺
Ferie: Vi har åbent i alle ferier. Børnene fra Lundby kommer her i ferierne.
Åbningstiden er 6.30-16.30 for de børn, der er tilmeldt både Morgen-SFO og
Eftermiddags-SFO. For de børn der er tilmeldt Morgen-SFO er åbningstiden 6.30 –
8.00.
Tilmelding til SFO i ferier er kun nødvendigt i juleferien og i sommerferien.
Vigtige telefonnumre:
SFO: 6223 4724
Helhedsskoleleder Gitte Kondrup Ebbesen: 6223 4707

